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В останні роки актуалізується проблема підготовки науково-

педагогічних кадрів вищої школи, важлива роль у її вирішенні належить нау-

ковим школам. Наукова школа являє собою творчий колектив на чолі з нау-

ковим керівником, який є автором певної дослідницької програми, що охоп-

лює перелік проблем, на розв’язання яких спрямовується діяльність колекти-

ву, з визначенням принципових підходів до їх вирішення. Домінантою висту-

пає теоретична концепція, яка коректується і збагачується науковцями у про-

цесі роботи. Наукові школи здійснюють значний вплив на розвиток науки, які 

водночас активно розв’язують не тільки завдання наукового характеру, але й 

проблему підготовки нових поколінь учених. У науковій школі має бути 

створена особлива атмосфера натхнення, ентузіазму й інтелектуального під-

несення та творчого пошуку, доброзичливості, взаємної підтримки і допомо-

ги. Характерні риси стилю наукової школи, з якої виходять оригінальні дос-

лідники, новатори у науці – це демократизм творчості, своєрідність мислення 

науковця, дух партнерства у пошуках істини; підтримка сміливої ініціативи; 

повага до критики, виховання здатності до самокритики 
1
. В. І. Вернадський 

наголошував: "…Наука є проявом дій у людському суспільстві сукупної люд-

ської думки" 
2
. Учений розглядав науку як геологічну та історичну силу, яка 

змінює біосферу і життя людства, поглиблюючи їх єдність.  

На початку 80-х років тоді ще в Житомирському державному педагогіч-

ному інституті ім. Івана Франка на кафедрі педагогіки були створені позити-

вні передумови виникнення науково-педагогічної школи з проблеми дослі-

дження професійної підготовки майбутнього вчителя. У процесі 25-річного 

розвитку наукового колективу пройдено наступні етапи: І. Аналітико-

                                                 
1 Педагогика : Большая современная энциклопедия / [сост. Е. С.  Рапацевич]. – Мн. : "Соврем. слово", 

2005. – С. 356. 
2
 Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление / В. И. Вернадский ; отв. ред. А. Л. Яншин. – 

М. : Наука, 1991. – С. 38. 
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пошуковий – 1988-1992 рр. ІІ. Диференціації наукових знань – 1993-1996 рр. 

ІІІ. Систематизації та узагальнення здобутих наукових знань – 1997-2003 рр. 

IV. Етап концептуалізації наукових знань – з 2004 року по теперішній час 
3
. 

Проаналізуємо стисло особливості кожного з етапів.  

І. Аналітико-пошуковий етап – (етап научіння). Початковий період 

характеризувався певною ситуацією: на кафедрі педагогіки працювала значна 

кількість молодих викладачів, які прагнули долучитися до наукового пошуку. 

Постало завдання − сформувати творчий науковий колектив. Молоді науковці 

оволодівали основами теоретичних, історико-педагогічних, методологічних 

знань та методами наукового пошуку; набували науково-дослідницькі вміння. 

Викладачі вчилися орієнтуватися в інформаційному науковому просторі. До-

слідників об’єднував насамперед інтерес до педагогічної науки, бажання бі-

льше пізнати, прагнення спільно здійснювати науковий пошук. Важливим є 

той факт, що більшість викладачів мали практичний досвід педагогічної ро-

боти у загальноосвітніх закладах різного типу, що допомагало їм краще усві-

домлювати  нагальні проблеми школи та вчительства. 

Викладачі опановували науковий стиль діяльності, здійснювали перші 

спроби написання наукових публікацій, вибудовували власну професійну і 

наукову позицію. Водночас зазначений період характеризувався демократич-

ним рухом педагогів-новаторів, утвердженням ідей педагогіки співробітницт-

ва. Відбувалася зміна освітніх та виховних парадигм та ідеології, і в цілому 

теоретико-методологічних засад педагогіки, особливо у сфері теорії та мето-

дики виховання. 

ІІ. Етап диференціації наукових знань. Це період становлення викла-

дача як дослідника. Молоді науковці обирали власний напрям наукового по-

шуку, вчилися формулювати проблему, об’єкт, предмет, мету, завдання дос-

лідження; прагнули поетапно здійснювати дослідження в контексті системно-

го підходу. Продовжувалася наукова самоосвіта викладачів, яка полягала в 

поступовому опануванні молодими дослідниками системоутворювальними 

узагальненими знаннями та навичками, що стають реальним і необхідним пі-

дґрунтям дослідницької роботи. Вищим показником професійної готовності 

педагога до здійснення наукових досліджень є сформованість певного рівня 

методологічної культури. На етапі наукового становлення молодим науков-

                                                 
3
 Становлення наукової школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" Житомирського 

державного університету імені Івана Франка // Модернізація освіти у контексті євроінтеграційних процесів: 

історико- педагогічний процес : [монографія / [авт. кол. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук, Н. В. Якса, 

В. Є. Єрємєєва, Т. П. Москвіна, Л. О. Данильчук, М. Б. Агапова та інші / за заг. ред. Н. Г. Сидорчук. – Жито-

мир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 9–23.; Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-

педагогічна підготовка майбутніх учителів": здобутки та перспективи : зб. наук. праць / [авт. кол. 

О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька та ін. ; за заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 432 с.; Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів : 

наук. зб. / [за ред. проф. О. А. Дубасенюк]. – [вид. 2-ге, доп.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 

418 с.  
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цям важливо було усвідомити сутність методології як учення про принципи, 

методи, форми, процедури пізнання й перетворення педагогічної діяльності. І 

перш за все, осмислити рівні методології: філософський, загальнонауковий 

(концепції, вживані в багатьох науках), конкретно-науковий (вихідні теоре-

тичні концепції), технологічний (методика і техніка дослідження). Науковому 

становленню викладача також сприяла участь у науково-практичних конфе-

ренціях, форумах, методологічних семінарах різного рівня. 

Ураховуючи зазначене, викладачі розпочали досліджувати теоретико-

методологічні, історико-педагогічні, аксіологічні, соціально-педагогічні, тех-

нологічні та навчально-методичні аспекти професійної підготовки майбутніх 

учителів. Здійснювалися наукові пошуки щодо теоретичного підґрунтя дослі-

дницької проблеми. Таким базисом  постала концептуальна модель професій-

ної підготовки педагога, яка вміщувала такі головні підпростори: структур-

ний, функціональний, процесуальний, праксеологічний, технологічний. Вод-

ночас розпочалася експериментальна робота з обраних напрямів досліджен-

ня 
4
.  

У 1992-1994 роках на кафедрі розроблялася держбюджетна тема, що фі-

нансувалася Міністерством освіти України − "Технологія навчання у педаго-

гічному вузі (побудова навчального процесу при викладанні педагогічних ди-

сциплін)" з пріоритетного наукового напряму: проблеми нового змісту освіти 

та методики навчання і виховання, оскільки в той період існувала гостра пот-

реба у створенні нового покоління педагогічної навчальної літератури. На ос-

нові обґрунтованої концептуальної моделі професійної діяльності вчителя-

вихователя, яка відображалася у моделі підготовки майбутнього педагога, ро-

зроблено дидактичну систему викладання педагогічних дисциплін за техно-

логічним підходом. Проведено експериментальну перевірку ефективності ро-

зробленої технології навчання. У результаті такої роботи – створено навчаль-

ний посібник "Практикум з педагогіки", який отримав гриф Міністерства 

освіти і науки України і пройшов широку апробацію у ВНЗ різних регіонів 

України. Така активна робота сприяла відкриттю спочатку аспірантури, а піз-

ніше  і докторантури при кафедрі педагогіки в університеті 
5
. 

ІІІ. Етап систематизації та узагальнення здобутих молодими 

дослідниками наукових знань. У 1996-2001 роках науковці школи 

виконували комплексну тему "Соціально-педагогічні чинники професійного 

становлення вчителя". У рамках теми досліджено соціально-педагогічні 

чинники професійного становлення майбутніх учителів. За результатами 

дослідження обґрунтовано теоретичні засади історико-педагогічної та 

соціально-педагогічної підготовки майбутніх учителів; виявлено наукові 

                                                 
4
 Формування виховних умінь майбутніх педагогів / [за ред. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка]. – Жито-

мир : Житомир. держ. пед. ін-т, 1996. – 308 с. 
5
 Практикум з педагогіки : навч.-метод. посіб. / [за заг. ред. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка]. – Житомир 

: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 432 с.  
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основи моделювання полікультурної підготовки педагога; з позицій 

системного підходу проаналізовано соціально-орієнтовану підготовку 

майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками; розроблено 

методичні основи розв’язання соціально-педагогічних задач у процесі такої 

підготовки. Етап систематизації та узагальнення здобутих знань передбачав 

організацію викладачами досліджень на основі виявлення певних фактів, які 

допускають їх емпіричну перевірку, і характеризувався цілеспрямованістю, 

взаємозв'язком усіх методологічних процедур, методів, що ґрунтуються на 

сучасних концепціях та наукових підходах. При цьому широко 

використовувалися різні теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез, 

абстрагування, моделювання та ін.), які спрямовані на здобуття нових знань 

та створення бази для прикладних досліджень.  

На цьому етапі впроваджено теоретично обґрунтовану базову концеп-

цію професійної виховної діяльності (О.А. Дубасенюк), спрямованої на по-

шук засобів підвищення ефективності виховної роботи з учнівською молод-

дю; здійснено системний підхід до аналізу індивідуальної виховної діяльнос-

ті, структури і змісту її поняттєвого апарату та базових компонентів (цілемо-

тиваційного, операційного, оцінного); розроблено трирівневу модель продук-

тивної виховної діяльності, проаналізованої крізь призму визначених психо-

лого-педагогічних чинників; теоретично й експериментально обґрунтовано 

технологічний та задачний підходи до організації процесу оволодіння майбу-

тніми вчителями педагогічними вміннями з виховної роботи. Визначені зако-

номірності професійного становлення вчителя як вихователя постають ру-

шійною силою виховного процесу і розкривають структуру, логіку виховної 

діяльності та дозволяють прогнозувати результати виховної роботи з різними 

категоріями учнів 
6
. 

IV. Етап концептуалізації наукових знань у дослідженнях науковців 

школи. Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус проблеми  

професійно-педагогічної  підготовки майбутнього вчителя вимагав її вивчен-

ня у системі координат, що задається різними рівнями методології науки: рі-

вень філософської методології, рівень загальнонаукових принципів дослі-

дження, рівень методики та техніки дослідження. У діяльності наукової шко-

ли реалізуються три основні  базисні концепти.  

Методологічний концепт: загально-філософський, конкретно-науковий,  

парадигмальний, гносеологічний, праксеологічний; сучасні наукові підходи 

(системний, діяльнісний, особистісно орієнтований,  аксіологічний, культу-

                                                 
6
 Дубасенюк О. А. Основи теорії і практики професійної виховної діяльності : [монографія] / 

О. А. Дубасенюк. – Житомир : Житомир. держ. пед. ін-т, 1994. – 187 с.; Дубасенюк О. А. Психолого-

педагогічні фактори професійного становлення вчителя : [монографія] / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Жито-

мир. держ. пед. ін-т, 1995. – 260 с.; Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педа-

гога : [монографія] / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 367 с. 
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рологічний, акмеологічний, синергетичний, професіографічний, компетентні-

сний та ін.). 
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Теоретичний концепт охоплює  теорії, закони, закономірності, моделі, 

аксіоми, постулати, концепції, класифікації, категорії, поняття, факти тощо  і 

складається з п’яти принципів: універсальності, моделювання педагогічних 

процесів, ступеневості педагогічної освіти, апроксимації педагогічних функ-

цій учителя, множинності моделей педагогічної освіти, діалектичної етапнос-

ті та циклічності.  Теоретичний концепт доповнюється і розвивається наступ-

ними критеріями: формалізації, діагностичності, інтеграції, прогностичності.  

Ціннісно-світоглядний концепт вміщує: ідеали, мотиви, потреби, уста-

новки, світоглядні програми, ціннісні орієнтації, ідеологеми,  кодекси, погля-

ди, прагнення тощо 
7
.  

Нині  у межах наукової школи розробляються три комплексні теми: 

"Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах ступеневої освіти" 

(РК 0110U002274) – науковий керівник теми: проф. С.С. Вітвицька, "Форму-

вання професійної компетентності майбутніх учителів в умовах Європейської 

інтеграції" (РК 0110U002110) – науковий керівник теми: 

проф. О.А. Дубасенюк, "Теоретичні і методичні засади розробки науково-

педагогічного супроводу обдарованої особистості" (РК 0110U002112) – нау-

ковий керівник теми: проф. О.Є. Антонова. 

Етап концептуалізації наукових знань передбачав розробку теоретико-

методологічних засад професійно-педагогічної освіти. За роки існування на-

уково-педагогічної школи (25 років) науковцями виконано низку теоретико-

експериментальних досліджень, представлених у концептуальних положен-

нях чотирьох докторських та 50 кандидатських дисертаціях, розроблено ряд 

фундаментальних праць. Це сприяло відкриттю спеціалізованої вченої ради з 

педагогіки із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Нині над док-

торськими дисертаціями працюють 5 викладачів, над кандидатськими – 20 

осіб. Сьогодні у складі науково-педагогічної школи "Професійно-педагогічна 

підготовка майбутніх учителів"  працюють 5 професорів, 4 доктори педагогі-

чних наук, 50 кандидатів наук. 

                                                 
7 Антонова О. Є. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних 
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умовах ступеневої освіти: дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Вітвицька Світлана Сергіївна. – Жито-

мир, 2011. – 599 с.; Вознюк О. В. Організаційно-педагогічні засади формування здорового способу жит-

тя  : монография / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк, Ф. М. Калінчук. – Житомир : Изд-во ЖГУ 

им. И. Франко, 2012. – 408 с.; Вознюк А. В. Философские основания педагогической аксиоматики : 

[монография] / А. В. Вознюк, А. А. Дубасенюк. – Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2011. – 564 с.; 

Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку  особистості у системі освіти: інтегративний  підхід : [моног-

рафія] / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк. – Житомир : В -во ЖДУ ім. І. Франка. – 684 с.; Дубасе-

нюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога : [монографія] / О. А. Дубасенюк. 

– Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 367 с.; Фурман А.В.  Модульно-розвивальне на-

вчання: принципи, умови, забезпечення: [монографія] / А.В.  Фурман. К.:  Правда Ярославичів, 1997. – 

340 с.  
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Проаналізуємо основні наукові доробки та напрями роботи Житомирсь-

кої науково-педагогічної школи. У загальному вигляді, концептуально науко-

ва діяльність представлена на схемі 1. 

З 2004 року активно розробляються концептуальні положення профе-

сійної підготовки майбутніх учителів у таких перспективних напрямах: тео-

ретичні та методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах сту-

пеневої освіти; у цьому напрямі розроблено професіограму магістра освіти, 

обґрунтовано концепцію, зміст форми й методи педагогічної підготовки магі-

стрів (С. С. Вітвицька) 
8
; теорія і практика навчання обдарованих студентів у 

педагогічному університеті; отриманий результат: побудовано модель педа-

гогічно обдарованої особистості з такими компонентами: педагогічне покли-

кання, як спрямованість особистості до виконання педагогічної діяльності; 

педагогічні здібності, рівень розвитку яких вище за середній; педагогічна 

креативність – здатність до педагогічної творчості; інтелектуальні здібнос-

ті, як чинник сприяння  засвоєнню та трансформації знань у певній науковій 

сфері; розроблено концепцію роботи ВНЗ з обдарованими студентами 

(О. Є. Антонова) 
9
; теоретико-методологічні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії суб'єктів освітнього процесу; 

обґрунтовано відповідну  концептуальну модель та педагогічну технологію 

організації продуктивної міжкультурної взаємодії майбутніх педагогів за мо-

дульним підходом з використанням новітнього науково-методичного забез-

печення такої підготовки (Н. В. Якса) 
10

; система професійно-педагогічної пі-

дготовки студентів університетів у контексті Болонського процесу 

(Н. Г. Сидорчук)
11

; теоретико-методологічні засади професійного розвитку 

педагогів загальноосвітніх закладів в умовах цивілізаційних змін 

(О. В. Вознюк) 
12

, теоретико-технологічні засади інноваційної діяльності пе-

дагогів загальноосвітніх закладів (І. І. Коновальчук) 
13

, методичні засади фо-

рмування етнопедагогічної культури майбутнього вчителя-філолога в умовах 

Поліського регіону (О.С. Березюк) 
14

; теоретичні і методичні основи профе-

                                                 
8 Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступе-
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сійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освіт-

ньо-виховних систем (В.А. Ковальчук) 
15

; теоретичні і методичні засади роз-

витку креативності вчителів інформатики в системі неперервної професійної 

освіти (С.М. Овчаров) 
16

 та ін. 

Науковцями школи у монографічному дослідженні представлено і про-

аналізовано сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку педагогічної 

освіти. На основі системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, куль-

турологічного, компетентнісного підходів, полікультурної парадигми розкри-

ваються особливості педагогічної діяльності; педагогічна освіта розглядаєть-

ся як процес професійного та соціального становлення особистості майбут-

нього педагога в умовах прискореної  глобальної інтеграції у світове співто-

вариство 
17

.  

Розробка теорії професійно-педагогічної освіти потребує насамперед 

обґрунтування цільових орієнтирів розвитку особистості у системі освіти. 

Зроблена спроба висвітлити освітні пріоритети з цієї проблематики у кон-

тексті інтегративного підходу, яке здійснене у монографічному дослідженні 

О.В. Вознюка, О.А. Дубасенюк. Монографія являє комплексне міждисциплі-

нарне дослідження, в якому розглядаються наукові основи телеології особис-

тості у системі освіти. Уперше обґрунтовані: універсальний пояснювальний 

принцип психолого-педагогічних та загальнонаукових феноменів; психолого-

педагогічний аспект універсальної парадигми розвитку; авторська концепція 

розв’язання проблемних ситуацій, прийняття рішення; структура людини; ін-

тегративний психолого-педагогічний і філософсько-природничий підхід до 

цілей та механізмів розвитку особистості у контексті освітньої траєкторії 
18

. 

Здійснено ґрунтовне дослідження у сфері філософії освіти та педагогіч-

ної аксіоматики. На основі філософського принципу єдності світу і загально-

го зв'язку явищ аналізуються філософські універсалії, робиться спроба обгру-

нтувати аксіоматичну базу сучасної науки й окреслити її педагогічні проекції. 

Репрезентується теорія синтезу знань, що складається з трьох аспектів – уні-

версальної синергетичної парадигми розвитку, універсальної моделі буття, 

теорії цілісності й критичних явищ. Обгрунтовується холістична парадигма 

освіти в контексті сучасних наукових підходів, що дозволяє концептуалізува-

ти три педагогічні напрями – традиційний, актуалізаційний і біфуркаційний. 

Наукові положення, що висвітлені у монографії, представлено на основі фра-
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ктально-голограмного, рекурсійного методу 
19

.  

Науковці школи брали участь у розробці наукового видання, здійснено-

го спільно з науковцями Академії міжнародного співробітництва з креативної 

педагогіки на чолі з проф. Д.В. Чернілевським, у якому обґрунтовано методо-

логію наукової діяльності. У роботі викладено теоретико-методологічні і тех-

нологічні засади теорії та практики наукової діяльності у ВНЗ, розглянуто 

сутність науки, її структуру в суспільній сфері на сучасному етапі його роз-

витку; висвітлено технології наукової діяльності на прикладі педагогіки, пе-

дагогічної синергетики, психології та інших наук з позиції філософської тео-

рії і практики. Наведені методи аналізу сучасних знань та методика проекту-

вання науково-педагогічної діяльності; форми її організації та розвитку у ви-

щій школі України 
20

. 

Інноваційна діяльність педагога у вищій та середній освіті. Особли-

ва увага звертається на інноваційні процеси у вищій та середній освіті. При-

вертає увагу дослідження І.І. Коновальчука у цьому напрямі.  Науковець за-

значає, що у сучасному світі освіта стає однією з ключових сфер суспільства, 

у якій формуються майбутні ресурси його оновлення і розвитку. Тому харак-

терною тенденцією сучасної освіти є інноваційність, тобто її відкритість до 

нового, випереджувальний характер відносно інших галузей людської діяль-

ності. Розв’язання досліджуваної проблеми вимагає створення цілісної обґру-

нтованої концепції інноваційних процесів у ЗНЗ у таких напрямах: методо-

логічне обґрунтування смислу освітніх інновацій, розуміння яких пояснюєть-

ся провідними концепціями сучасної філософії освіти; визначення можливос-

тей загально- і конкретно наукових підходів щодо аналізу, прогнозування і 

регулювання інноваційних освітніх процесів; теоретичне обґрунтування до-

слідження, яке вимагає конкретизації його поняттєвого апарату, побудови 

концептуальної ідеї, виділення основних параметрів, видів, структури, функ-

цій інноваційних процесів, виявлення взаємозв’язків між компонентами інно-

ваційних процесів, їх системного впорядкування; науково-методичне обґрун-

тування організаційно-педагогічних умов реалізації інновацій у ЗНЗ, які обу-

мовлюються взаємодією зовнішніх об’єктивних і внутрішніх суб’єктивних 

чинників і проявляються у соціально-психологічних детермінантах, мотива-

ційно-ціннісних установках суб’єктів інноваційної діяльності, створенні ін-

новаційного середовища і розвитку інноваційного потенціалу навчального 

закладу; практична реалізація на технологічному рівні моделі інноваційної 

системи, що передбачає визначення критеріїв ефективності інноваційних 

процесів, прогнозування шляхів і результатів інноваційного розвитку ЗНЗ, 

                                                 
19 Вознюк А. В. Философские основания педагогической аксиоматики : [монография] / 

А. В. Вознюк, А. А. Дубасенюк. – Житомир : Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2011. – 564 с. 
20 Методологія наукової діяльності : навч. посібник / [Д. В. Чернілевський, О. Є. Антонова, 

Л. В. Барановська, О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк та ін. ; за ред. проф. Д. В. Чернілевського]. – [вид. 2-

ге, допов.]. – Вінниця : Вид-во АМСКП, 2010. – 484 с. 
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розробки технологій інноваційної діяльності та моніторингові дослідження 

результатів упровадження інновацій. 

Інноваційні освітні процеси універсальні за своєю природою, тому дос-

лідження є міждисциплінарним, оскільки інтегрує філософські, педагогічні, 

соціологічні, психологічні, культурологічні знання з позицій гуманістичного, 

культурологічного, системного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, си-

нергетичного, акмеологічного підходів.  

Дослідження інноваційних процесів продовжено й у вищій школі. Нау-

ковці Житомирської філософської і науково-педагогічної шкіл Поліського 

регіону обґрунтували концептуальні засади та методологічні підходи до ви-

щої освіти в умовах інформаційного суспільства та дослідили проблему 

впровадження інновацій в освітню практику ВНЗ у контексті євроінтеграцій-

них і глобалізаційних світових процесів. Досліджувана проблема висвітлю-

ється за такими напрямами: загальні інноваційні процеси в освітній галузі, що 

спираються на сучасні наукові підходи; особливості розробки та впрова-

дження у навчальну діяльність інноваційних технологій професійного стано-

влення сучасного фахівця; практика впровадження освітніх інновацій в сис-

темі професійної освіти майбутніх фахівців; інноваційні методичні аспекти 

підготовки студентів у вищій школі 
21

. Вивчено регіональні особливості інно-

ваційно-креативної діяльності педагогів Житомирщини, запропоновано ав-

торські інноваційні педагогічні технології 
22

. 

Крім того, викладачі розробляють і такий перспективний напрям, як 

проблема креативної педагогіки на основі узагальнення наукових і практич-

них здобутків різних регіонів України щодо теорії і практики креативної осві-

ти. Окреслено теоретико-методологічні та прикладні аспекти креативної про-

фесійної освіти майбутнього учителя, висвітлено інноваційні креативні тех-

нології у вищій школі та особливості їх упровадження у процес професійної 

підготовки майбутнього фахівця. Результати було обговорено на Всеукраїн-

ському круглому столі з цієї проблеми і репрезентовано у монографічному 

дослідженні 
23

. 

Обґрунтування теоретико-методологічних засад професійно-

педагогічної освіти потребує розробки відповідного категоріально-

поняттєвого апарату. У результаті дослідження виявлено і конкретизовано 

низку термінологічно-поняттєвих просторів.  

Досліджено поняттєвий масив дефініцій: "професійна педагогічна дія-

льність", "професійна педагогічна освіта", "неперервна професійна освіта", 

                                                 
21 Інновації у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи : [монографія / за ред. П. Ю. Сауха]. – 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с. 
22 Історія педагогіки / [за ред. проф. М. В. Левківського, докт. пед. наук О. А. Дубасенюк]. – Жито-

мир : Вид-во Житомир. держ. пед. ун-ту, 1999. – 336 с. 
23 Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі : [монографія / за ред. 

О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 284 с. 
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"професіоналізм особистості", "професіоналізм діяльності" та ін. 

(О.А. Дубасенюк, С.С. Вітвицька, О.В. Вознюк, С.М. Овчаров та ін.) 
24

. 
Уточнено сутність досліджуваних понять: "професійна майстерність", 

"педагогічна майстерність", "компетентність", "професійна компетентність", 
"компетенція", ,,комунікативна компетентність", "методична компетент-
ність", "інформаційна компетентність", "іншомовна стратегічна компетенція",  
"культурологічна компетентність", "полікультурна компетентність" 
(О.А. Дубасенюк, З. В. Залібовська-Ільніцька, Ю. М. Захарчишина, Н. С.  
Щерба, Н.В. Якса) та ін. 

25
. 

Обґрунтовано категорії: "виховання", "виховна діяльність". Виділено ві-
дповідні категоріальні ознаки поняття "виховання": соціально-історичне 
явище, процес передачі соціального досвіду, духовної культури народу, про-
цес, що веде до певних змін, вплив, система впливів суспільства, зовнішніх 
умов, суб’єктів педагогічного впливу, взаємодія суб’єктів і об’єктів вихован-
ня, спільна діяльність усіх учасників виховного процесу, управління проце-
сом формування особистості, керівництво розвитком особистості тощо. Крім 
того у контексті задачного підходу розглянуто основні поняття теорії педаго-
гічних і, зокрема виховних задач як найменш розробленої науковцями: по-
няття: "ситуація", "педагогічна ситуація", "виховна ситуація", "задача", "педа-
гогічна задача", "виховна задача" (О.А. Дубасенюк, О.С. Березюк, 
О.М. Власенко), "соціально-педагогічна задача", "методичні основи розв'я-
зання соціально-педагогічних задач" (В.А. Ковальчук, Т.І. Шанскова) 

26
. 

                                                 
24 Вітвицька С. С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступе-

невої освіти: дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Вітвицька Світлана Сергіївна. – Житомир, 2011. – 

599 с.; Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога : [монографія] / 

О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 367 с.; Вознюк О. В. Цільові оріє-

нтири розвитку  особистості у системі освіти: інтегративний  підхід : [монографія] / О. В. Вознюк, 

О. А. Дубасенюк. – Житомир : В -во ЖДУ ім. І. Франка. – 684 с. 
25 Залібовська-Ільніцька З. В. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компе-

тентності молодших школярів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Залібовська-Ільніцька Зоя Володими-

рівна. – Житомир, 2009. – 250 с.; Захарчишина Ю. М. Педагогічні умови підготовки офіцерів Збройних  

Сил України до соціокультурної діяльності в миротворчих місіях: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Захарчишина Юлія Михайлівна. – Житомир, 2011. – 348 с.; Професійна педагогічна освіта: компетент-

нісний підхід : [монографія / за ред. О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 

412 с.; Щерба Н. С. Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної 

компетенції: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Щерба Наталія Сергіївна. – Житомир, 2009. – 343 с.; 

Якса Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів до міжкультурної взаємодії в умовах полікульту-

рності Кримського регіону : [монографія] / Н. В. Якса. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 

597 с. 
26 Власенко О. М. Формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання 

педагогічних ситуацій: дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Власенко Ольга Миколаївна. – Херсон, 2005. 

– 227 с.; Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання : навч. 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. А. Дубасенюк, О. В. Вознюк. – Житомир : Вид-

во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010. – 272 с.; Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної дія-

льності педагога : [монографія] / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 

367 с.; Ковальчук В. А. Соціально-педагогічні задачі: сутність, типологія, технологія розв'язання : [мо-

нографія] / В. А. Ковальчук. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 152 с. ; Шанскова Т. І. Со-

ціально орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками: дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.04 / Шанскова Тетяна Ігорівна. – Київ, 2002. – 224 с. 



Дубасенюк О. А. Житомирська науково-педагогічна школа:  
історія, здобутки, перспективи 

Уточнено такі базові поняття, як "магістр освіти", "педагогічна підгото-
вка магістрів", "готовність магістра до педагогічної діяльності", "ступенева 
педагогічна освіта", "педагогічна підготовка магістрів освіти", "професіогра-
ма магістра освіти", "модель підготовки магістрів освіти", "модульно-
контекстна технологія", "готовність магістра освіти до педагогічної діяльнос-
ті" (С.С. Вітвицька) 

27
.  

Проаналізовано термінологічний простір, пов'язаний з проблемою "об-

дарованість": задатки, здібності, обдарованість, талановитість, геніальність, 

педагогічна обдарованість, інтелектуальна обдарованість, методика навчання 

педагогічно обдарованих студентів (О.Є. Антонова) 
28

. 

Досліджено базові поняття "культура", "полікультурність", "полікуль-

турна освіта", "взаємодія", "міжкультурна взаємодія", "компетентність у між-

культурній взаємодії" (Н.В. Якса) 
29

.  

Проаналізовано поняття: "інновації", "інноваційні процеси у ЗОЗ", "ін-

новаційні процеси у вищій школі", "інноваційна діяльність педагога", "інно-

ваційна особистість", "інноваційні технології", "реалізація інноваційних тех-

нологій" (О.А. Дубасенюк, І.І. Коновальчук) 
30

.  

Частина науковців вивчає поняття "взаємодія" і споріднені з ним понят-

тя. Здійснено аналіз групи таких понять: "конфлікт", "ситуація конфлікту", 

"міжособистісна взаємодія", "підготовка майбутніх учителів до міжособисті-

сної взаємодії в ситуації конфлікту" (Ю.О. Костюшко) 
31

. Виявлено сутність 

                                                 
27 Вітвицька С. С Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-рейтинговою системою на-
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та взаємозв’язок базових понять дослідження: ,,комунікативна компетент-

ність", ,,комунікативна компетентність молодшого школяра", ,,готовність 

майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших 

школярів" (З.В. Залімбовська-Ільницька) 
32

, розкрито сутність понять "взає-

модія", "комунікація", "готовність", "готовність до комунікативної взаємодії" 

(С.Д. Поплавська) 
33

. 

Проаналізовано такі поняття, як індивідуальний підхід, індивідуальна 

робота, індивідуалізація, педагогічна технологія, педагогічна готовність, 

професійна підготовка (В.М. Єремєєва) 
34

. 

У дослідженнях науковців школи реалізовано сучасні наукові підходи. 

Усі виконані дослідження спираються на відомі наукові підходи: системний, 

інтегративний, особистісно орієнтований, діяльнісний, акмеологічний, синер-

гетичний, аксіологічний, культурологічний, гуманістичний, інтегративний, 

компетентнісний, технологічний, задачний та ін. Прикладом застосування 

комплексу сучасних наукових підходів, зокрема системного, є дослідження 

проф. С.С. Вітвицької при дослідженні теоретико-методичних засад педагогі-

чної підготовки магістрів 
35

. 

Проаналізуємо окремі дослідження у контексті сучасних підходів, які 

були здійснені науковцями школи і які обирали один із сучасних підходів як 

пріоритетний.  

Особистісно орієнтований підхід застосовано у багатьох дисертацій-

них роботах  науковців школи. Узагальнено наукові напрацювання у  сфері 

професійно-педагогічної освіти у межах  особистісно орієнтованого підходу в 

монографічному дослідженні 
36

. Окреслено теоретико-методологічні засади 

такого підходу, розроблено навчально-методичне забезпечення особистісно 

орієнтованого підходу у вищій та середній освіті та особливості його впрова-

дження у процесі фахової підготовки майбутніх учителів. Показовим є дослі-

дження С.Л. Яценко, яка обґрунтувала  педагогічні умови особистісно орієн-

тованого навчання учнів у гімназії. Досліджувана проблема вивчена в істори-

ко-педагогічному, філософському, психологічному, соціально-педагогічному 

аспектах. Автором розкрито особливості організації особистісно орієнтовано-
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го навчання в умовах інноваційного закладу гуманітарного профілю. Уперше 

побудовано  модель та систему організації такого навчання, концептуальною 

ідеєю якого виступає суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників навчально-

виховного процесу. Експериментально перевірено виявлені психолого-

педагогічні та методичні умови організації особистісно орієнтованого на-

вчання учнів гімназії. Доведено, що розроблена модель адекватна потребам 

розвитку основних сфер особистості вчителя й учня та процесам національ-

ного культуротворення 
37

.  

Розглянуто й окремо такий напрям: підготовка майбутніх учителів ін-

форматики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання 

(О.Ю. Усата). Виявлено сутність і взаємозв’язок базових понять дослідження. 

Розроблено й підтверджено ефективність моделі та технології підготовки 

майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих 

технологій навчання. Визначено критеріальні характеристики готовності сту-

дентів у визначеному напрямі. Результати експерименту реалізовано у навча-

льному процесі ВНЗ 
38

. 

Актуальним напрямом педагогічної науки постає розробка та впрова-

дження задачного підходу в професійну підготовку майбутнього педагога. У 

дослідженні О.А. Дубасенюк 
39

 проаналізовано особливості професійної пе-

дагогічної та її складової – виховної діяльності педагога, що являє собою 

процес розв’язання множини виховних задач. Задачний підхід інтенсивно ро-

звивається в останні роки і передбачає не тільки розробку типології виховних 

задач, але й педагогічну технологію їх розв'язання як результат вивчення осо-

бливостей професійних рішень педагогами педагогічних задач. Виділено на-

ступні типи професійних рішень: емпіричний, емпіpiо-педагогічний, психо-

лого-педагогічний, системно-узагальнюючий. Подальше дослідження приз-

вело до створення свого роду гнучкого алгоритму процесу розв'язання педа-

гогічних/виховних задач як у стратегічному плані, так і в оперативному. Уза-

гальнюючий рівень включає такі етапи: підготовчий (орієнтовний), діагнос-

тичний, проектувальний, реалізаційний, оцінний. Оперативний – конкретизує 

загальний шуканий алгоритм. Результати дослідження представлено у моног-

рафії та навчальному посібнику "Професійно-педагогічні задачі: типологія та 

технологія розв’язання" 
40

, в яких окреслено теоретичні засади процесу 
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розв’язання професійно орієнтованих педагогічних задач та завдань, розроб-

лено типологію і технологію їх вирішення, завдання для самостійної роботи 

студентів до основних розділів курсу педагогіки; практичні, тестові завдання, 

підібрані на основі аналізу педагогічних джерел та ситуацій, що виникали у 

педагогічній практиці. Проведені дослідження щодо підготовки майбутніх 

учителів до моделювання педагогічних ситуацій морально-етичного спряму-

вання (О.С. Березюк, О.М. Власенко) 
41

. 

У цьому ж напрямі здійснено дослідження соціально-педагогічної дія-

льності вчителя як процесу розв'язання множини соціально-педагогічних за-

дач, за умов урахування системи соціально-педагогічних чинників і педагогі-

чно доцільної організації відносин школяра із соціумом, що ґрунтуються на 

принципах гуманізму та демократизму (В.А. Ковальчук) 
42

. Досліджено про-

цес формування вмінь у майбутніх учителів розв'язувати соціально-

педагогічні задачі. Схарактеризовано специфіку соціально-педагогічних за-

дач у професійній діяльності вчителя, визначено передумови їх виникнення, 

розроблено їх структуру, типологію. Обґрунтовано та експериментально пе-

ревірено методичні засади розв'язання соціально-педагогічних задач у підго-

товці вчителя, що включає відповідний технологічний процес і методичний 

інструментарій їх розв'язку. Розроблено типологію педагогічних задач, необ-

хідних  для  соціально орієнтованої підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до роботи з батьками (Т.І. Шанскова) 
43

.  

Акмеологічний підхід у педагогічній освіті виступає методологічним 

орієнтиром, що забезпечує цілеспрямованість і результативність цієї діяльно-

сті, який упродовж багатьох років застосовується у дослідженнях науковців 

Санкт-Петербурзької академії акмеологічних наук (Росія), Української акаде-

мії акмеологічних наук та Житомирської науково-педагогічної школи. Дослі-

дженнями науковців доведено, що акмеологічний підхід постає як інтегратор 

інших підходів до проектування: гуманістичного, культурологічного, систем-

но-інтегративного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та ін. Здійснено 

проектування інтегративних освітніх програм у контексті акмеологічного пі-

дходу, спрямованого на розвиток творчої особистості педагога на основі 

принципів саморозвитку, рефлексивності, мотивації досягнень, забезпечення 
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успіху, індивідуалізації, міждисциплінарної інтеграції, системності, гуманіза-

ції.  

Акмеологічний підхід у процесі дослідження  поетапно реалізує про-

граму професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя: проектуєть-

ся зміст концепції професійно-педагогічної підготовки; створюється акмеоло-

гічне середовище розвитку – прагнення до успіху, до творчості, до високих 

результатів діяльності суб’єктів освітнього процесу; формується акмеологіч-

на позиція педагога в його професійній діяльності; оновлюється зміст освіти в 

її цілісності, інтегративності, системності, що ґрунтуються на людинознавст-

ві; застосовуються акмеологічні технології як технології забезпечення успіху 

і високих досягнень суб’єктів освіти; розробляється акмеологічний супровід 

педагогічного процесу; аналізуються та узагальнюються акмеологічні резуль-

тати освіти (О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька, 

Н. Г. Сидорчук).  

У межах наукової школи також активно розробляється проблема синер-

гетичного підходу в педагогічній освіті, що дозволило отримати певні нау-

кові результати. Зокрема, О. В. Вознюком проаналізовано розвиток вітчизня-

ної педагогічної думки у контексті синергетичного підходу, який розгляда-

ється як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки другої поло-

вини ХХ століття. Окреслюється синергетична парадигма пізнання світу, ста-

новлення, головні риси педагогічної синергетики – новітньої форми педагогі-

чної рефлексії, яка осмислює, проектує та оптимізує педагогічні системи на 

основі синергетичних принципів, досліджує відомі педагогічні системи щодо 

наявності у них синергетичних рис. Уперше: розроблено критеріальні ознаки 

виявлення синергетичних ресурсів педагогічних систем, здійснено аналіз роз-

витку вітчизняної педагогічної думки з використанням методології синерге-

тики та узагальнено провідні тенденції розвитку освіти визначеного періоду; 

обґрунтовано синергетичну модель актуалізації глобальних та локальних те-

нденцій розвитку освіти і педагогічної думки. Конкретизовано провідні 

принципи та зміст синергізації навчання і виховання з метою оптимізації 

освітнього простору; представлено цілісний аналіз проблеми впровадження 

синергетичної парадигми у педагогічну освіту 
44

. 

За останні роки синергетичний підхід активно впроваджується у дослі-

дженнях науковців Житомирської науково-педагогічної школи 

(С.С. Вітвицька, Ю.М. Захарчишина, Ю.Г. Корнійчук, Н.В. Якса та ін.). На-

були активного поширення принципи педагогічної синергетики та проблеми 

подальшого розвитку концептуального оновлення категорій педагогіки на 

основі використання положень синергетичного підходу. Результати дослі-

джень у цій сфері представлено у монографії, в якій проаналізовано загальні 

світові тенденції в сфері педагогічної освіти в контексті акме-синергетичного 

підходу; визначено і досліджено пріоритетні напрями педагогічної освіти: 

                                                 
44 Вознюк О. В. Розвиток вітчизняної педагогічної думки: синергетичний підхід : [монографія] / 
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Дубасенюк О. А. Житомирська науково-педагогічна школа:  
історія, здобутки, перспективи 

фундаментальна акмеологія (теоретичні засади професійно-педагогічної під-

готовки майбутніх учителів); прикладна акмеологія (історія та здобутки у 

сфері професійної підготовки майбутніх учителів/фахівців); синергетична 

акмеологія (теоретичні та прикладні аспекти) 
45

. 

У дослідженнях науковців школи у різних аспектах реалізовано техно-

логічний підхід. Розроблено загальнопедагогічні та соціально-педагогічні 

технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, які вмі-

щують цільовий, змістово-інформаційний, процесуальний, діяльнісно-

операційний, оцінно-результативний компоненти (О.А. Дубасенюк) 
46

. 

Створені технології конкретизуються у наступних напрямах. 

Технології підготовки майбутніх учителів: до індивідуалізації навчання 

учнів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу (В.М. Єрємєєва)
47

, 

до організації взаємонавчання учнів основної школи (С.О. Карплюк) 
48

, до 

соціально-педагогічної роботи з батьками й охоплює початковий, основний, 

практичний та завершальний етапи (Т.І. Шанскова) 
49

, до міжособистісної 

взаємодії в ситуації конфлікту (Ю.О. Костюшко) 
50

, модульно-контекстна те-

хнологія педагогічної підготовки магістрів освіти в класичних і педагогічних 

університетах на принципах евристичної педагогіки (С.С. Вітвицька) 
51

, тех-

нологія формування: самоосвітньої діяльності студентів педагогічних навча-

льних закладів (Н.Г. Сидорчук) 
52

, професійної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами діалогу культур (В.О. Калінін) 
53

, майбут-

ніх учителів інформатики засобами моделювання, яка передбачала реалізацію 

мотиваційно-орієнтаційного, змістово-теоретичного, процесуально-
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Дубасенюк О. А. Житомирська науково-педагогічна школа:  
історія, здобутки, перспективи 

діяльнісного, аналітико-коригуючого етапів (Я.Б. Сікора) 
54

, іншомовної 

стратегічної компетенції (Н.С. Щерба) 
55

. 

Технології підготовки майбутніх фахівців до формування: професійно-

особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю, 

що реалізовано шляхом оновлення змісту окресленої проблеми, використан-

ням доцільних форм навчання та комплексу іміджоформувальних методів, що 

органічно поєднують кейс-метод з традиційними методами навчання 

(Л.О. Данильчук) 
56

, у майбутніх офіцерів культурологічної компетентності 

(Л.П. Маслак) 
57

; технологія застосування модульно-рейтингової системи на-

вчання у фаховій підготовці студентів економічних спеціальностей коледжів 

(О.П. Іванцова) 
58

. 

Технологія професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів до 

виховної роботи (О.А. Дубасенюк) 
59

, яка була розвинена в авторській техно-

логії О.Л. Шквир 
60

, а саме реалізовано цільовий, мотиваційний, змістовий, 

діяльнісно-операційний, контрольно-оцінний компоненти у процесі підготов-

ки майбутніх учителів до класного керівництва, а також у технології проекту-

вання виховної діяльності педагога (І.І. Коновальчук) 
61

. 

З виховної проблематики розроблено технології формування: громадян-

ських цінностей, що дало можливість розробити зміст, запровадити відповід-

ні активні методи, форми та засоби (Л.В. Корінна) 
62

, гуманістичного ідеалу 

старшокласників (А.П. Вірковський) 
63

. Також обґрунтовано технологію: 
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Дубасенюк О. А. Житомирська науково-педагогічна школа:  
історія, здобутки, перспективи 

розв’язання педагогічних/виховних задач (О.А. Дубасенюк) 
64

, педагогічної 

взаємодії вчителя-вихователя і батьків у формуванні особистості підлітка з 

однодітної сім'ї (В.В. Капелюк) 
65

. 

У систематизованому вигляді результати досліджень представлено у 

монографії, в якій проаналізовано загальні світові та вітчизняні інноваційні 

тенденції, інноваційні технології у процесі педагогічної освіти майбутніх 

учителів; виокремлено особливості розробки та впровадження їх у навчально-

виховну діяльність; конкретизовано сучасні методики підготовки майбутньо-

го фахівця; збагачено методики формування у старшокласників громадянсь-

ких і моральних ціннісних орієнтацій та розумових здібностей 
66

.  

Подальший науковий пошук призвів до виділення універсальної теоре-

тико-методологічної парадигми підготовки і розвитку педагога, що передба-

чає дослідження концептуальних засад професійної підготовки педагога в 

умовах неперервної професійної освіти на різних етапах освітньої траєкторії. 

Розробка концептуальних засад педагогічної освіти сприяла підготовці не 

тільки майбутніх учителів, але й підготовці викладачів/фахівців навчальних 

закладів різного рівня акредитації і різних спеціальностей в умовах непере-

рвної професійної освіти. Їх об’єднує існуюча система "людина-людина". Ро-

зглянемо різні аспекти цієї проблеми. 

Підготовка майбутніх учителів до виховної роботи та актуальні 

проблеми виховної роботи у загальноосвітніх закладах 

Визначений напрям висвітлено у дослідженні О.А. Дубасенюк 
67

, у яко-

му на основі розробленої концептуальної моделі професійної виховної діяль-

ності розроблено модель підготовки майбутніх педагогів до виховної роботи. 

Розроблені ідеї були розвинені у різних аспектах, зокрема досліджено про-

блему підготовки майбутніх учителів початкових класів до класного керівни-

цтва, його специфіку, уточнено базові поняття дослідження, професіограму 

класного керівника початкової школи, теоретично обґрунтовано й експери-

ментально перевірено відповідну модель (мета, умови, зміст, форми організа-

ції навчального процесу, контроль, самоконтроль, професійне самовдоскона-

лення) та авторську технологію, визначено критерії та рівні підготовки сту-

дентів до виконання функцій класного керівника. Останнє знайшло відобра-
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ження у навчальному посібнику "Методика роботи класного керівника" 

(О.Л. Шквир) 
68

. 

Досліджено процес зміст, структуру та методи формування моральних 

цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій 

(О.М. Власенко), а також обґрунтовано систему моральних цінностей, яка має 

бути сформована у майбутніх педагогів. Визначено педагогічні умови ефек-

тивності розробленої моделі (цілісний підхід щодо організації процесу фор-

мування моральних цінностей, варіативність організаційних форм виховної 

діяльності та морального самовдосконалення студентів), критерії та рівні 

сформованості моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделю-

вання педагогічних ситуацій. Запропоновано необхідний дидактичний супро-

від змістового, процесуального та управлінського компонентів технології фо-

рмування моральних цінностей у майбутніх учителів 
69

. 

Перспективним є дослідження проблеми формування у майбутніх учи-

телів умінь проектувати виховну діяльність (І.І. Коновальчук), у якому визна-

чено сутність, зміст, шляхи і засоби їх розвитку в процесі загальнопедагогіч-

ної підготовки вмінь проектувати виховну діяльність. Створена технологія 

формування  вмінь, що базується на системі навчально-критеріальних проек-

тувальних завдань (гностичних, прогностичних, орієнтаційно-пошукових, 

структурно-змістовних, конструктивних, контрольно-оціночних), які відо-

бражають задачі, зміст і алгоритм педагогічного проектування 
70

. 

В останні роки актуалізується проблема підготовки майбутніх учителів 

до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності 

(Р.Ю. Васильєва). У процесі дослідження проаналізовано базові поняття; об-

ґрунтовано педагогічні умови, критерії та рівні підготовки вчителів до фор-

мування безпечної поведінки підлітків; розроблено технологію їх реалізації в 

процесі вивчення дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони 

праці", спецкурсу "Підготовка майбутніх учителів до формування безпечної 

поведінки підлітків у позаурочній діяльності" з використанням активних ме-

тодів навчання 
71

. 

Здійснено монографічне дослідження,  в якому обґрунтовано філософ-

ські, психолого-педагогічні засади та ціннісні аспекти здоров’я та здорового 

способу життя, проаналізовано концептуальні положення і  наукові підходи 

до дослідження здорового способу життя у конкретному напряму  – профе-

сійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів. Розроблено та апробовано 
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концептуальну модель, організаційно-педагогічні умови та методику профе-

сійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до 

формування у підлітків здорового способу життя 
72

.  

Низка досліджень науковців школи присвячена актуальним пробле-

мам виховання учнівської молоді. Серед них: дослідження з проблеми фор-

мування громадянських цінностей старшокласників ЗНЗ як сукупності спосо-

бів і критеріїв, на базі яких учнями здійснюється оцінювання явищ суспільно-

го життя, що закріплюються у суспільній свідомості суб'єкта у ході грома-

дянської освіти і виховання. Формування громадянських цінностей старшок-

ласників визначене як процес, що веде до певних змін у розвитку особистості 

в результаті передачі соціально-історичного досвіду та спільної діяльності 

учасників процесу громадянської освіти й громадянського виховання у зага-

льноосвітньому навчальному закладі (Л.В. Корінна). Розроблена модель такої 

діяльності, яка вміщує наступні компоненти: цілемотиваційний (соціально-

концептуальне, поетапне, оперативне цілепокладання); змістовий (відповід-

ний зміст, форми і методи); емоційно-інтелектуальний (формування грома-

дянських цінностей на рівні сприйняття, організації діяльності, оцінки). Ре-

зультат застосування моделі відображено в системі громадянських цінностей 

старшокласників: громадянська надія, громадянська впевненість, громадян-

ська мужність і самоповага, громадянська довіра та самооцінка 
73

.  

Досліджено також процес формування гуманістичного ідеалу старшок-

ласників у нових соціокультурних умовах, у яких нерідко домінують матеріа-

льно-прагматичні цінності (А.П. Вірковський). Виявлено духовно-моральні 

якості, що визначають змістовий аспект гуманістичного ідеалу (повага до 

людської гідності, доброта, співчуття, справедливість), а також інваріанті 

компоненти самоактивності особистості (здатність до саморозвитку, самови-

ховання, самоосвіти). У процесі експерименту застосовано комплекс актив-

них  методів: ділові ігри, педагогічні задачі, тренінги, диспути, гуманістично 

зорієнтовані технологій самовдосконалення особистості. Розроблена й експе-

риментально підтверджена теоретична модель та технологія формування гу-

маністичного ідеалу старшокласників 
74

.  

Серед актуальних виховних проблем нагальною постає проблема цінні-

сних орієнтацій навчальної діяльності старшокласників, досліджена в істори-

ко-педагогічному контексті (кінець ХХ – початок ХХІ століття) 

(В.І. Слінчук). У роботі представлено стан проблеми, термінологічне поле 

"цінності", визначено динаміку системи ціннісних орієнтацій навчальної дія-

льності старшокласників у вітчизняній педагогічній теорії та практиці. Об-
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ґрунтовано періодизацію розвитку системи ціннісних орієнтацій навчальної 

діяльності старшокласників відповідно до суспільно-політичних та педагогі-

чних умов. Виявлено основні системоутворювальні компоненти моделі аксіо-

логічно спрямованого навчально-виховного процесу. У процесі дослідження 

підготовлено методичний посібник "Уміння вчитися через призму ціннісних 

орієнтацій навчальної діяльності старшокласників" 
75

. 

Цікавим і повчальним виявилося дослідження  особливостей виховання 

підлітка з однодітної сім’ї у вітчизняній та зарубіжній теорії й практиці 

(В.В. Капелюк). У результаті проведеного дослідження виділено типологію 

однодітних сімей за такими критеріями (соціальний статус, матеріальне ста-

новище, рівень конфліктності, вік батьків, наявність близьких родичів, здо-

ров’я дитини). Розроблено педагогічно зорієнтовану модель, технологію  та 

зміст, форми і методи формування особистості підлітка з однодітної сім'ї за-

собами родинного та шкільного виховання. Виявлено необхідні педагогічні 

умови: педагогічна освіта батьків, співробітництво, позиція рівноправності; 

різноманіття форм співпраці; створення груп підтримки тощо 
76

.  

Виділимо ще один аспект цієї проблеми – підготовка майбутніх фахів-

ців до виховної роботи. У цьому напрямі привертає увагу дослідження про-

цесу формування готовності майбутніх офіцерів до організації виховної дія-

льності з військовослужбовцями строкової служби (Ю.Г. Корнійчук). Окрес-

лена готовність тлумачиться науковцем як інтегроване системне утворення, 

що вміщує комплекс знань, умінь, навичок та особистісних якостей майбут-

нього офіцера, які характеризують його переконання, погляди, мотиви, по-

чуття, ставлення та відношення до виховної діяльності. Такий підхід 

сприяв розробці відповідної  структури з наступними компонентами: когніти-

вний (сукупність загальнокультурних, психолого-педагогічних, соціокульту-

рних знань про сутність, специфіку і зміст виховної діяльності з військовос-

лужбовцями); мотиваційно-ціннісний (усвідомлене ставлення майбутніх ви-

хователів до організації виховної діяльності); поведінковий (комплекс умінь 

та навичок у досліджуваній сфері); рефлексивно-оцінний (спрямованість на 

пізнання й аналіз курсантом власної свідомості та діяльності). Визначено сис-

тему критеріїв, показників готовності курсантів ВВНЗ. Обґрунтовано необ-

хідну технологію як сукупність педагогічних умов, принципів, етапів, форм, 

методів, послідовних і алгоритмізованих, спрямованих на оволодіння курсан-

тами методикою організації виховної роботи [61]. 

Дещо іншого спрямування є дослідження О.В. Горай, яке присвячено 

проблемі підготовки майбутніх медичних сестер (фельдшерів) до санітарно-

гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. Базове понят-
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тя розглядається як  систематичний і цілеспрямований педагогічний вплив на 

особистість вихованця з метою формування у нього санітарно-гігієнічних 

знань, гігієнічно-правильної поведінки та вироблення життєвих навичок, 

установки на здоровий спосіб життя. Визначено структуру, критерії  відпові-

дної готовності медичних сестер та їх компоненти: ціле-мотиваційний, зміс-

товий, практичний, рефлексивний та особистісний. Доведена ефективність 

моделі професійної підготовки фахівців до визначеного напряму; у процесі 

навчання реалізовано спецкурс "Санітарно-гігієнічне виховання та профілак-

тична робота зі школярами"; виявлено позитивну динаміку змін у показниках 

означеної підготовки під впливом розробленої моделі 
77

. 

Підготовка майбутніх учителів у процесі предметної спеціалізації. У 

цьому напрямі виокремлюється низка досліджень. Серед них проблема підго-

товки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників у 

історико-педагогічному та сучасному контекстах (В.В. Танська). Обгрунтова-

но базові поняття, функціонально-структурну модель підготовки майбутнього 

вчителя біології, яка вміщує наступні компоненти: функціональні (діагности-

ко-корегуючий, розвивально-проективний, стимулюючо-спонукальний, орга-

нізаторський, контрольно-оцінний) та структурні (ціле-мотиваційний, інфор-

маційний, діяльнісний, емоційно-ціннісний, творчо-пошуковий). Розроблено, 

експериментально  підтверджена ефективність технології формування готов-

ності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників 
78

. 

Проаналізовано застосування методу проектів у процесі професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (Ю.М. Жиляєва). 

Обґрунтовано необхідність урахування предметної спеціалізації майбутніх 

учителів іноземних мов у визначеному напрямі  та доцільність використання 

методу проектів для підвищення її ефективності. Виділено систему знань, 

умінь та навичок, які складають компоненти професійно-педагогічної готов-

ності майбутніх учителів іноземних мов та готовності до проектної діяльнос-

ті. Визначено відповідні критерії та рівні сформованості такої готовності. Ро-

зроблено та експериментально перевірено технологію застосування методу 

проектів у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів іноземних 

мов 
79

.  

Актуальною постає проблема обґрунтування теоретичних засад  забез-

печення професійно спрямованого навчання предметів природничо-

математичного циклу в медичних коледжах (В.А. Копетчук). Науковцем про-

аналізовано особливості організаційно-педагогічних умов професійно спря-
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мованого навчання, розроблено модель, яка містить: відповідну структуру, 

соціально-особистісну мотивацію, ціннісні орієнтації, способи діяльності, 

рефлексію одержаного результату, дидактичні компоненти та етапи форму-

вання професійно спрямованого навчання. Експериментально підтверджено 

ефективність розробленої моделі 
80

.  

До значущих віднесемо проблему формування інтелектуальних умінь 

старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу 

(О.Л. Башманівський). Проведене дослідження важливе для підготовки май-

бутніх учителів-філологів, оскільки науковець аналізує історію дидактики 

щодо формування інтелектуальних умінь, уточнює базові поняття; здійснює 

науковий аналіз змісту предметів мовно-літературного циклу та досліджує їх 

вплив на розвиток таких умінь. У роботі визначено структуру, ознаки, рівні 

сформованості зазначених вмінь; обґрунтовано необхідні дидактичні умови 

та діагностичну методику; запроваджено модель науково-методичне забезпе-

чення формування інтелектуальних умінь у процесі навчання предметів мов-

но-літературного циклу 
81

.  

Важливою постає проблема формування професійних інтересів учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки 

(М.Б. Агапова). Досліджено історичні аспекти та методологічні засади розви-

тку професійних інтересів у сфері професійно-технічної освіти. Розроблено їх 

структуру та технологію впровадження у навчальний процес ПТНЗ 
82

. 

Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів. Цікавий пласт дос-

ліджень, присвячений розвитку творчих здібностей та обдарувань майбутніх 

учителів. О.Є. Антонова дослідила проблему розвитку обдарованості загалом 

та педагогічної обдарованості майбутнього вчителя зокрема. Автором ґрун-

товно проаналізовано філософську, історичну, психологічну та педагогічну 

літературу у визначеному  напрямі, здійснено порівняльний аналіз реалізації 

проблеми навчання і виховання обдарованих дітей та молоді у розвинених 

країнах світу, простежено основні тенденції у розвитку цієї проблеми, виок-

ремлено загальні підходи, форми та методи цілеспрямованої роботи з обдаро-

ваною особистістю. Теоретично обґрунтовано модель педагогічної обдарова-

ності, запропоновано методику навчання педагогічно обдарованих студентів 
83

.  
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Досліджено один з аспектів актуальної проблеми – підготовка майбут-

нього вчителя початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих 

учнів (Ю.М. Клименюк). Уточнено поняття "обдарованість" та "інтелектуа-

льна обдарованість"; проаналізовано моделі інтелектуальної обдарованості у 

науковій літературі. Запропоновано технологію підготовки майбутнього вчи-

теля початкової школи до навчання інтелектуально обдарованих учнів на ос-

нові збагачення змісту традиційних курсів педагогіки та історії педагогіки; 

розроблено та запроваджено спецкурс "Підготовка вчителя до роботи з обда-

рованими учнями"; визначено перспективні напрями розвитку проблеми під-

готовки вчителя до навчання обдарованої молоді в Україні. Матеріали дослі-

джень представлено у спільній монографії О.Є. Антонової та 

Ю.М. Клименюк 
84

.  

З-поміж інших виділимо проблему підготовки майбутніх учителів поча-

ткових класів до організації художньо-технічної творчості учнів 

(Н.М. Колесник). Досліджено: історико-педагогічний аспект становлення ху-

дожньо-технічної творчості учнів в Україні та за кордоном, базові поняття та 

наукові підходи до підготовки майбутніх учителів у досліджуваній сфері. Ви-

значено художньо-технічний компонент у змісті професійної освіти вчителя. 

Створено відповідну модель (її компоненти: ціле-мотиваційний, інформацій-

ний, дієво-практичний, організаторський, творчо-пошуковий, емоційно-

ціннісний, рефлексивно-діагностичний, оцінно-результативний), виявлено 

критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових кла-

сів до організації художньо-технічної творчості учнів. Розроблено та впрова-

джено у навчальний процес ВНЗ ефективну технологію поетапної підготовки 

майбутніх учителів у визначеному напрямі 
85

.  

Оригінальним є дослідження О.М. Піддубної, у якому проаналізовано 

розвиток та становлення народної художньої творчості. Окреслено теоретичні 

засади використання народної художньої творчості у фаховій підготовці май-

бутнього вчителя образотворчого мистецтва. Визначено критерії, показники 

рівнів готовності студентів до визначеного виду педагогічної діяльності. Об-

ґрунтовано та реалізовано  ефективну модель фахової підготовки майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва засобами народної художньої творчості 
86

.  
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Представлено нове практичне вирішення актуальної проблеми форму-

вання творчої активності вчителів музики засобами комп’ютерних технологій 

(В.В. Луценко). На основі філософських, психолого-педагогічних, музикозна-

вчих джерел, практичного досвіду визначене поняття "творча активність май-

бутнього вчителя музики". Виявлено шляхи застосування комп’ютерних тех-

нологій в освіті та у підготовці майбутнього вчителя музики, визначено зміст 

поняття "музично-комп’ютерні технології". Обґрунтовано принципи, педаго-

гічні умови, етапи, методи та розроблено модель, критерії, показники, поета-

пну методику формування творчої активності майбутнього вчителя музики, 

спрямовану на набуття досвіду усвідомленої творчої діяльності засобами му-

зично-комп’ютерних технологій 
87

. 

Окремі дослідження присвячені вивченню регіональних історико-

педагогічних проблем. Так, у дослідженні Н.М. Бовсунівської здійснено істо-

рико-педагогічний аналіз становлення та розвитку шкільної музичної освіти 

на Волині. Виявлено особливості змісту музичної освіти у навчальних закла-

дах регіону; проаналізовано взаємозв'язок музичної освіти та просвітницького 

життя Волинської губернії; розкрито музично-педагогічну діяльність відомих 

музикантів, педагогів, співаків, композиторів ХІХ – початку ХХ століття; ви-

окремлено дидактичну та методичну специфіку окремих музичних навчаль-

них закладів Волинської губернії 
88

. 

Актуальна проблема підготовки майбутніх учителів/фахівців до мі-

жособистісної взаємодії суб’єктів освіти висвітлено різноаспектно: проаналі-

зовано основні напрями та підходи до вивчення проблеми підготовки майбу-

тнього вчителя  до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту 

(Ю.О. Костюшко); розроблено модель конструктивної міжособистісної взає-

модії у конфліктній педагогічній ситуації; теоретично обґрунтовано педагогі-

чні умови та критерії визначення рівнів готовності студентів у цьому напря-

мі 
89

. 

Досліджено теоретичні засади проблеми педагогічного забезпечення ро-

звивальної взаємодії вчителя та учня у процесі особистісно орієнтованого на-

вчання. Обґрунтовано модель, педагогічні умови та систему організації осо-

бистісно орієнтованого навчання, концептуальною ідеєю якого є суб’єкт-

суб’єктна взаємодія головних учасників навчально-виховного процесу 

(С.Л. Яценко) 
90

. Визначено педагогічні умови та розроблено модель, крите-

рії, їх показники та рівні підготовки майбутніх екологів до міжкультурної ко-
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мунікації в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (Н.В. Захарчук). Дове-

дена ефективність поетапного впровадження розробленої моделі та відповід-

ного спецкурсу в навчальний процес ВТНЗ 
91

.  

У цьому напрямі проведено ряд досліджень проблеми формування го-

товності студентів медичних коледжів до взаємодії у професійній діяльності. 

Зокрема, обґрунтовано теоретичні засади, авторську модель, зміст, визначено 

структурні компоненти, показники й рівні сформованості підготовки майбут-

ніх медичних працівників до комунікативної взаємодії; розроблено та реалі-

зовано у практиці діяльності медичних навчальних закладів відповідний 

спецкурс (С.Д. Поплавська) 
92

. Досліджено проблему підготовки студентів 

медичних спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання 

комунікативних ситуацій (Н.В. Шигонська). Визначено сутність професійної 

взаємодії медичних працівників як цілеспрямований, соціально-зумовлений, 

динамічний процес безпосереднього або опосередкованого, одночасного 

впливу медичного працівника та пацієнта один на одного під час надання ме-

дичної послуги при спрямовуючій ролі медичного фахівця; розроблено стру-

ктуру готовності медичних працівників до професійної взаємодії. Експериме-

нтально доведена ефективність створеної  технології, в основу якої покладено 

спецкурс "Основи професійної взаємодії медичних працівників" та викорис-

тання методу моделювання 
93

. 

Продовжує досліджувати проблему взаємодії Н.В. Гагіна, яка проаналі-

зувала аспект формування вмінь конструктивної взаємодії в ситуації 

конфлікту майбутніх менеджерів. Останнє тлумачиться  як суб’єкт-

суб’єктний міжособистісний контакт гуманістичної спрямованості, що ґрун-

тується на відповідних уміннях, певний рівень сформованості яких забезпе-

чує реалізацію компетентної з конфліктологічної точки зору діяльності щодо 

виявлення причин та продуктивного розв’язання конфлікту. Уточнено сут-

ність, структуру, особливості та вміння конструктивної взаємодії (орга-

нізаторські, аналітичні, комунікативні, рефлексивні, регулятивні, проектува-

льні), виявлено її функції в ситуації конфлікту. Виокремлено відповідні 

вміння, критерії їх оцінювання та рівні сформованості. Обґрунтовано 

педагогічні умови (діалогічні, методичні та кооперативного навчання),  
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модель формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситу-

ації конфлікту. Експериментально доведена їх ефективність 
94

. 
Залишається вельми актуальною для Житомирщини проблема наслідків 

ЧАЕС, що позначається і на сфері взаємин суб’єктів освіти. У такому напрямі 

здійснено ряд досліджень. Вивчено проблему педагогічної корекції порушень 

у спілкуванні підлітків зони радіологічного контролю (ЗРК) в умовах лікува-

льно-оздоровчого центру (І.В. Літяга). Обґрунтовано базові поняття, складові 

педагогічної корекції (корекційне навчання, корекційне виховання, корекцій-

ний розвиток), що здійснюється в навчально-виховному процесі лікувально-

оздоровчих закладів. Побудована загальна стратегія взаємодії та її реалізація 

під час спілкування, що сприяє зміні поведінки, ціннісно-мотиваційної сфери 

та особистісно-змістових утворень партнера. Розроблена та впроваджена у 

практику автором відповідна модель дозволяє стверджувати, що ефективність 

педагогічної корекції залежить від її поетапного здійснення, а саме: діагнос-

тики (виявлення порушень у сфері спілкування підлітків ЧЗ, створення  мо-

тиваційної основи їх усунення); суто корекції (виправлення виявлених недо-

ліків), реконструкції (включення підлітків у різні види діяльності), профілак-

тики (дії медичних працівників, психологів); оцінки (перевірка досягнення 

позитивних змін під впливом корекційних заходів на сферу спілкування під-

літків), а також одночасного їх узгодження на особистісному, мікрогрупово-

му, структурному та мегарівнях. Зміст педагогічної корекції передбачає ово-

лодіння педагогами методами педагогічної корекції відповідно  до виділених 

етапів 
95

.  

У визначеному аспекті здійснено дослідження проблеми підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів 

у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю 

(Т.П. Москвіна). Останнє розглядається як цілеспрямована двостороння взає-

модія вихователя та вихованця, спрямована на усвідомлення вихованцем сво-

єї захищеності на основі формування таких властивостей та якостей особис-

тості, як визнання цінності людини, її права на життя й щастя, почуття дові-

ри, чуйності тощо. Розкрито особливості роботи лікувально-оздоровчих за-

кладів для дітей цієї категорії. Обґрунтовано структуру виховної діяльності 

вчителя, спрямованої на формування гуманних взаємин учнів початкових 

класів ЗРК. Розроблено методичну систему підготовки майбутніх учителів 

початкових класів у визначеній сфері та доведена  її ефективність 
96
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У контексті ідеї неперервної професійної освіти  не втрачає актуальнос-

ті проблема організації самостійної роботи. У зв’язку з цим акцентована 

увага на організацію  самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі 

вивчення предметів педагогічного циклу (Н.Г. Сидорчук). Проаналізовано 

стан проблеми в її історичному розвитку, базові поняття дослідження; теоре-

тично обґрунтовано модель самоосвітньої діяльності вчителя та передумови 

підвищення її продуктивності. Розроблена та експериментально перевірена 

технологія формування самоосвітньої діяльності студентів ВПНЗ, що сприяє 

оволодінню студентами методами самостійної роботи як одного із засобів 

формування продуктивної самоосвітньої діяльності, класифікованих залежно 

від рівня їх самоосвітньої активності. Така класифікація дозволяє застосову-

вати їх на виділених адаптивному, активного формування, трансформуючому 

етапах організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі ви-

вчення предметів педагогічного циклу 
97

.  

У цьому ж напрямі досліджено проблему підвищення продуктивності 

самостійної роботи студентів у процесі вивчення предметів природничо-

математичного циклу в коледжах технічного профілю (О.М. Королюк). 

З’ясовано сутність базових понять, визначено функції самостійної роботи та 

її особливості в технічних коледжах. Виявлено індивідуально-типологічні ха-

рактеристики студентів, досліджено їх прояв у навчальній діяльності, обґрун-

товано педагогічні умови її диференціації в коледжах (діагностування влас-

тивостей та типологічний розподіл студентів; створення методичного забез-

печення; дійове управління на всіх етапах її організації; розвиток позитивної 

мотивації самостійного навчання; сприятлива атмосфери на заняттях, парт-

нерська взаємодія суб’єктів освіти). Розроблено й експериментально переві-

рено модель диференціації самостійної роботи студентів у визначеному на-

прямі, що враховує соціальне замовлення, мету, структурні й функціональні 

складові, диференціацію її змісту, різні види та методи; відповідні педагогічні 

умови, реалізацію процесу організації й результат. Все це сприяло підвищен-

ню продуктивності самостійної  роботи студентів коледжів, а також підготов-

ки спеціалістів, здатних до самостійного вирішення виробничих завдань 
98

.  

Проблема фахової підготовки майбутніх спеціалістів має свої 

особливості, які потребують спеціального дослідження. Нагальною виявилася 

проблема застосування модульно-рейтингової системи навчання у процесі 

фахової підготовки у коледжах (О.П. Іванцова). Розкрито сутність модульно-

рейтингової системи навчання, переваги новітньої технології та стан розроб-
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леності проблеми у визначеному напрямі. Розроблено модель побудови на-

вчального процесу коледжу за модульно-рейтинговою системою. Визначено 

та обґрунтовано педагогічні умови ефективного впровадження такої системи 
99

. Також досліджено комплекс педагогічних умов та педагогічної технології 

професійної підготовки майбутніх фармацевтів у коледжі (І.Д. Бойчук). Про-

аналізовано процес становлення системи фармацевтичної освіти в Україні в її 

історичному розвитку. Теоретично обґрунтовано модель  та необхідні органі-

заційні, методичні та психолого-педагогічні умови професійної підготовки 

фармацевтів, визначено її структурні та функціональні компоненти. Розкрито 

структуру професійної компетентності фармацевта, визначено критерії і рівні 

її сформованості. Експериментально перевірено виявлені умови та техноло-

гію професійної підготовки майбутнього фармацевта 
100

. 

Проведено ряд досліджень, у яких аналізуються нестандартні аспекти 

професійної підготовки майбутніх фахівців.  Зокрема, привертає увагу  про-

блема формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фі-

нансово-економічного профілю (Л.О. Данильчук). У цьому напрямі розроб-

лено відповідна цілісна модель, що включає такі складові: спеціальну та при-

кладну (габітарний імідж, сигнальний комплекс, мовний етикет), яка прояв-

ляється через соціальну перцепцію. Створена продуктивна технологія форму-

вання професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців визначеного 

профілю, сутність якої полягала у створенні ситуативної практико спрямова-

ної методики навчання. Остання пов’язана з реальними професійними ситуа-

ціями, які узагальнено у навчальних посібниках автора "Основи іміджу та 

етикету", "Іміджмейкер", "Імідж. Презентація" 
101

.  

Однією з актуальних і малорозроблених  є проблема професійної етики 

персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку 

(Д.С. Вербівський). У визначеному напрямі проаналізовано категоріально-

поняттєвий апарат дослідження, визначено психолого-педагогічні, професійні 

та спеціальні умови ефективності формування професійної етики в процесі 

виробничого навчання дорослих. Доведено, що високий рівень сформованос-

ті морально-етичних якостей працівників є важливим чинником підвищення 

продуктивності праці та загального успіху компаній мобільного зв’язку. Об-

ґрунтовано і розроблено функціональну модель формування професійної ети-
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ки персоналу центрів обслуговування абонентів, реалізовано її в діяльності 

"Корпоративної школи професійної етики" 
102

.  

Прикладний аспект дослідження науковців школи передбачає ство-

рення сучасного навчально-методичного забезпечення. Ведеться постійна 

робота з впровадження розроблених концептуальних моделей, технологій, 

методичних систем, педагогічних умов у навчальних процес ВНЗ. Створено 

науково-методичне забезпечення відповідно до державних освітніх стандар-

тів вищої педагогічної освіти, із урахуванням програм педагогічних курсів, а 

також інноваційних тенденцій у педагогічній теорії та практиці. Навчальні 

посібники також ґрунтуються на розробленій концептуальній моделі профе-

сійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів (О.А. Дубасенюк) 
103

, а та-

кож створеній моделі базових знань з педагогіки (О.Є. Антонова) 
104

. Видру-

ковано такі навчальні посібники: з курсу педагогіки 
105

, з історії педагогіки 
106

, методики викладання педагогіки 
107

, технології професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів 
108

, методології та методів науково-

педагогічного дослідження 
109

, етнопедагогіки, словники 
110

. С.С. Вітвицькою 

розроблено сучасне методичне забезпечення для педагогічної підготовки ма-

гістрів: підручник з основ педагогіки вищої школи, практикум з педагогіки 
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вищої школи 
111

. Всі представлені науково-методичні видання отримали Гриф 

МОН України. Зміцнюються зв’язки з науковими закладами Житомирщини. 

Стали традиціями проведення регіональних семінарів, круглих столів "Педа-

гогічна наука – практиці" (м. Новоград-Волинський, м. Радомишль, 

м. Коростень та ін.), на яких науковці знайомлять педагогів із сучасними нау-

ковими здобутками. 

Усього за період існування наукової школи було опубліковано біля 2000 

наукових та науково-методичних праць, з них: 50 монографій, 97  навчальних 

посібників та науково-методичних збірників, 205 методичних рекомендацій і 

близько 1500 статей, з них значна частина надрукована у фахових виданнях.  

У складі наукової школи продовжують працювати: з 1999 р. науково-

методична лабораторія "Педагогічна підготовка студентів магістратури", (ке-

рівник – проф. С.С. Вітвицька), з 2003 р. Науково-методичний центр роботи з 

обдарованою студентською молоддю (директор центру – проф. 

О.Є. Антонова), з 2007 р. Поліський інноваційний центр освіти та розвитку 

(керівник – доц. Ю.О. Костюшко), з 2004 р. науково-дослідна лабораторія 

"Акмеологія освіти" (керівник – доц. Н.Г. Сидорчук), з 2005 р. науково-

методична лабораторія "Освітньо-виховна система Полісся" (керівник проф. 

О.С. Березюк) 
112

. 

Продуктивно функціонують дві міжвідомчі лабораторії на базі Інститу-

ту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (за спільною угодою): 

а) лабораторія "Громадянський розвиток особистості професіонала" – коор-

динаторами діяльності Лабораторії є завідувач відділу андрагогіки ІПООД 

НАПН України, професор Л.Б. Лук’янова та доцент ЖДУ ім. І. Франка 

О.В. Вознюк; б) лабораторія "Теорія і практика підготовки майбутніх учите-

лів до педагогічної дії". Координаторами діяльності лабораторії є завідувач 

відділу теорії та історії педагогічної майстерності ІПООД НАПН України, 

професор  М.М. Солдатенко та доцент ЖДУ ім. І. Франка І.І. Коновальчук.  
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На базі кафедри педагогіки ЖДУ та двох міжвідомчих лабораторій спі-

льно з ІПООД НАПН України у 2011 р. проведено Всеукраїнську науково-

практичну конференцію з міжнародною участю на тему "Теорія і практика 

підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії". Продовжують розвивати-

ся наукові зв’язки з Санкт-Петербурзькою академією акмеологічних наук 

(Росія) та Українською академією акмеологічних наук (Київський університет 

імені Бориса Грінченка). Науковці школи брали участь у ряді міжнародних 

науково-практичних  конференцій "Акмеологія – наука XXI століття".  

ЖДУ ім. Івана Франка став співзасновником Академії міжнародного 

співробітництва з креативної педагогіки, три доктори наук, професори 

(О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, Н.В. Якса) є дійсними членами Академії, 8 

кандидатів наук, професори, доценти ЖДУ (С.С. Вітвицька, І.І. Коновальчук, 

О.В. Вознюк, О.Є. Березюк, Н.Г. Сидорчук, В.І. Слінчук, М.Б. Агапова, 

В.А. Ковальчук) – член-кореспондентами Академії. Науковці школи спільно з 

НДІ НАПН України, Вінницьким соціально-економічним інститутом Універ-

ситету "Україна" провели низку міжнародних науково-практичних конферен-

цій з проблеми розвитку духовної культури особистості та креативних освіт-

ніх технологій, яку організувала Академія  міжнародного співробітництва з 

креативної педагогіки. Відзначимо, що у 2011 році отримано Свідоцтво про 

державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – наукового жу-

рналу "Креативна педагогіка". 
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Продовжують розвиватися науково-методичні зв’язки з навчальними 

закладами навчально-науково-виробничого Комплексу "Полісся", який охоп-

лює понад 20 навчальних закладів Житомирщини, зокрема з Житомирським 

обласним педагогічним ліцеєм, на базі якого спільно з Інститутом педагогіч-

ної освіти і освіти дорослих НАПН України організована Академія педагогіч-

ної майстерності. Крім того, видрукувано ряд збірників науково-методичних 

праць спільно з членами ННВ комплексу "Полісся", в якому висвітлюються 

проблеми підвищення якості освіти у вищих і середніх навчальних закладах 

та впровадження інноваційних процесів у педагогічну практику в контексті 

євроінтеграційних процесів. Проводяться всеукраїнські науково-практичні 

конференції. Результати діяльності наукової школи було неодноразово пред-

ставлено на міжнародних виставках, де отримано золоті медалі. Так, у 2012 

році  науковцями школи отримано золоту медаль на Третій Міжнародній ви-

ставці "Сучасні заклади освіти – 2012"  за вагомий внесок у діяльність вищо-

го навчального закладу з підвищення якості підготовки фахівців. 

У дослідженнях науковців школи важливе місце займає полонійська те-

матика та  міжнародна україно-польська співпраця, яка здійснюється в декі-

лькох напрямах: вивчення наукових праць польських учених у сфері філосо-

фії освіти, дидактики, теорії й методики виховання, професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів; проведення досліджень із полонійської тема-

тики, зокрема порівняльні дослідження особливостей педагогічної освіти в 

Україні та Польщі; організовано україно-польські та польсько-українські на-

укові форуми (міста Київ, Варшава, Краків, Житомир, Черкаси, Хмельниць-

кий), видаються  науковий часопис «Українська полоністика»  та спільні збі-

рники наукових праць (О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька, 

Н.В. Якса, О.В. Вознюк, О.Б. Слоньовська та ін); Науковці школи постійно 

друкуються у польсько-українському та україно-польському щорічнику – 

Професійна освіта: педагогіка і психологія / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, 

І. Зязюна, Н. Ничкало 
113

. Під керівництвом науковців школи студенти брали 

участь у конкурсі на інноваційну статтю в рамках міжнародного проекту 

"Науковий дебют 2011".  Провідна тема конкурсу – "Сталий розвиток", нау-

кові статті 8 студентів отримали схвальну оцінку, троє студентів (О. Антонов, 

Г. Мазур, Л. Лозовська) брали участь у завершальному етапі конкурсу у Вар-

шаві. 
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 Дубасенюк О. А. Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів / 
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Крім того продовжується співпраця з Міжнародною академією акмеоло-

гічних наук (Росія, м. Санкт-Петербург) – участь у щорічних наукових сесіях 

з проблеми акмеології освіти; з Оломоуцьким університетом (Чехія). 

Таким чином, науковцями школи проведено значну роботу в напрямі 

збагачення теорії і методики професійної освіти, теорії і методики виховання. 

Перспективні напрями дослідження Житомирської науково-

педагогічної школи: подальша розробка теоретико-методологічних засад 

професійно-педагогічної освіти, теоретичні і методичні основи проблеми 

особистісного і професійного розвитку майбутніх учителів, духовно-моральні 

засади розвитку майбутніх фахівців, проблема обдарованості у сучасному 

вимірі, теоретичні й методичні основи професійної підготовки майбутніх 

учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем, розроб-

ка інноваційних педагогічних технологій, теоретичні й методичні засади роз-

витку креативної освіти в системі неперервної професійної освіти, етнопеда-

гогічний компонент освітньо-виховних систем України та ін. 


